
 

 
 
 

คู่มือปฏิบัติงานการประเมินวิทยฐานะ 
ระดับช านาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ 

 (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17  
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางจุฑามาส  อ่อนสูง 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 



 

 
 

ค ำน ำ 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานการประเมินวิทยฐานะระดับช านาญการพิเศษ
และระดับเชี่ยวชาญ ส าหรับใช้ในการด าเนินการประกอบการด าเนินปฏิบัติงานการประเมินวิทยฐานะระดับ
ช านาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตลอดจนเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
   คู่มือปฏิบัติงานมีรายละเอียดของขอบเขตของงานประเมินวิทยฐานะ ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะที่ต้องพิจารณาในการด าเนินงานงานการประเมินวิทยฐานะ แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
 

  นางจุฑามาส  อ่อนสูง 
  มิถุนายน 2562 

  



 

สารบัญ 
ขอบเขตของงานประเมินวิทยฐานะ  1 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ต้องพิจารณาในการด าเนินงานงานการประเมินวิทยฐานะ  2 
แผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติงาน 3 
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน 4 
ตัวอย่างการน าเสนอวาระส าหรับเข้า กศจ.เพ่ือพิจารณา 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑ 
 

 
 

ขอบเขตของงานการประเมินวิทยฐานะ 
 
การด าเนินการตลอดท้ังปี 

 ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
1. การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 

ช านาญการพิเศษ (คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2) 
2. การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

(ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2) 
3. การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
4. การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 

ช านาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ ๓) 
5. การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ กรณีที่มีการเปลี่ย น

ต าแหน่ง 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
6. การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

เชี่ยวชาญ คณะกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) และคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานทางวิชาการ 

7. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (อนุมัติผล 
การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 



๒ 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ต้องพิจารณาในการด าเนินงาน 
งานการประเมินวิทยฐานะ 

------------------ 
 
เรื่อง  ข้อสังเกตการเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

การเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 ผู้ขอเข้ารับการพัฒนา จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  
ในการเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 การเข้ารับการพัฒนาก่อนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  
จะน าผลการพัฒนามาแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะไม่ได้ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.  ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. เสนอด้านประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2  

ด้านความรู้ความสามารถ 
3.  เสนอประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน (วิทยฐานะฐานช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการเอง ส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญเสนอส านักงาน ก.ค.ศ.ด าเนินการ) 
4. ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 

แผนภูมิแสดงขั้นตอน 
 

 
 
 
  

ตรวจสอบเอกสารที่ข้าราชการครู/
คุณสมบัติ 

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่  
และ ด้านที่ 1 -2 ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

และเชี่ยวชาญ 

น าเสนอ กศจ.อนุมัติด้านที่ 1 -2 และ
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านที่ 3 

ส่งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 3 

สรุปผลการประเมิน 



๔ 
 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา 54) 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

๓. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.๓/๑๔๔๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม 25๔๙ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
(เพ่ิมเติม) 

๔. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553  
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

๕. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ  
และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

๖. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ  
และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

๗. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 
 

 
เรื่องท่ี .......... 

 
เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ 

(ประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓) 
  

ค าขอ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน .......... ราย ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ....................... จ านวน .......... ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ....................... จ านวน .......... ราย 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา 54) 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

๓. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.๓/๑๔๔๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม 25๔๙ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
(เพ่ิมเติม) 

๔. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553  
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

๕. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ  
และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

๖. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ  
และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

๗. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ 
จ านวน ...... ราย และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  
ตามท่ี ก.ค.ศ ก าหนดทุกราย (รายละเอียดดังแนบ) 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน จ านวน ...... ราย ดังนี้ 



๖ 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .................................. จ านวน ......... ราย 

ที่ 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ 

ต าแหน่ง/โรงเรียน/ 
วุฒกิารศึกษา 

สาขาวชิาที่ขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อสกุล ต าแหน่ง 

1   1. …………………………. ผู้อ านวยการ...... ประธาน 
 2. …………………………. ผู้ทรงคณุวฒุ ิ กรรมการ 
 3. ………………………… ครูช านาญการ กรรมการ 

2   1. …………………………. ผู้ทรงคณุวฒุ ิ ประธาน 
2. …………………………. ผู้อ านวยการ...... กรรมการ 
3. ………………………… ครูช านาญการ กรรมการ 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................. จ านวน..............ราย 

ที่ 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ 

ต าแหน่ง/โรงเรียน/ 
วุฒกิารศึกษา 

สาขาวชิาที่ขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อสกุล ต าแหน่ง 

1   1. …………………………. ผู้อ านวยการ.... ประธาน 
 2. …………………………. ผู้ทรงคณุวฒุ ิ กรรมการ 
 3. ………………………… ครูช านาญการ กรรมการ 

2   1. …………………………. ผู้ทรงคณุวฒุ ิ ประธาน 
2. …………………………. ผู้อ านวยการ.... กรรมการ 
3. ………………………… ครูช านาญการ กรรมการ 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาน าเสนอแล้วเห็นว่า  

๑.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะ 
ช านาญการ จ านวน ......... ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

๒.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอตั้งคณะกรรมการ จ านวน ๓ คน ประเมินด้านที่ 1  
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3  
ด้านผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด คือ (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
ของผู ้ขอรับการประเมิน (2) ผู ้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที ่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม  
และ(3) ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยาฐานะครูช านาญการ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน  

จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 



๗ 
 

1. ต้ังคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ด้านที ่2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน ........ ราย ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ 
ด าเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 
ความเห็น อกศจ.  

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................ 
ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ. ............ แล้วมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาต่อไป     

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ........................ ขออนุมัต ิดังนี้ 
๑. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน ........ ราย  

๒. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัด . . . . . . . . . . . . .  (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้ ง
คณะกรรมการประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ...........................   

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ 
ด าเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 
มติ กศจ. 
........................................................................................................... ................................................................... 
........................................................................................................... ................................................................... 
....................................................................................................... ....................................................................... 
........................................................................................................... ................................................................... 
........................................................................................................... ................................................................... 

  



๘ 
 

เรื่องท่ี .......... 
 

เรื่อง การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
(ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

  

ค าขอ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด .......................... ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
จ านวน ........... ราย ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ....................... จ านวน .......... ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ....................... จ านวน .......... ราย 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา 53 และมาตรา 54) 

2. พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  

3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า
หรือต่ ากว่าขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0203.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 25๔8  
เรื่อง มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553  
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่  23 กันยายน 2554  
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับ
เงินเดือน 

8. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5733  
ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 เรื่อง การก าหนดภาระงานขั้นต่ าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานการสอน 

๙. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่  ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ  
และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

๑๐. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ  
และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

๑๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 



๙ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  . . . . . . . . . . . . . .  ในการประชุมครั้ งที่  . . . . . . . .  เมื่อ

วันที ่...................ได้มมีติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด 

๒. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – ๓ ของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือให้วิทยฐานะช านาญการแล้ว จ านวน ......... ราย ดังนี้ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ......................... จ านวน .......... ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/สังกัด/                

วุฒิการศึกษา 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็น
กรรมการ/ 

อนุมัติไม่ก่อน
วันที่ 

คนที่ 
๑ 

คนที่ 
๒ 

คนที่ 
๓ 

เฉลี่ย 

๑  ด้านที่ 1 100 65     
 ด้านที่ 2 100 65     

ด้านที่ 3 100 65     
2  ด้านที่ 1 100 65     

 ด้านที่ 2 100 65     

ด้านที่ 3 100 65     

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...............................จ านวน..........ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/สังกัด/                

วุฒิการศึกษา 
รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็น
กรรมการ/ 

อนุมัติไม่ก่อน
วันที่ 

คนที่ 
๑ 

คนที่ 
๒ 

คนที่ 
๓ 

เฉลี่ย 

๑  ด้านที่ 1 100 65     
 ด้านที่ 2 100 65     

ด้านที่ 3 100 65     
2  ด้านที่ 1 100 65     

 ด้านที่ 2 100 65     

ด้านที ่3 100 65     

 
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด     

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้น าเสนอแล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ........ ราย มีผลการประเมิน
จากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด คือ ได้คะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  
จากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 และได้คะแนนการประเมินด้านที่ ๓ จากกรรมการแต่ละคน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  



๑๐ 
 

จึงเห็นสมควรด าเนินการ 
๑. อนุมัติผลการประเมินตามมติของคณะกรรมการประเมิน จ านวน ....... ราย 
๒. อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็น

วิทยฐานะช านาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 ตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
จ านวน ........ ราย 

3. ให้ผู ้ม ีอ านาจตามมาตรา 53 สั ่งแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. ก าหนด  
จ านวน ..... ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับ
เงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. 2 เกิน ๑ ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ 
พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 
 
ความเห็น อกศจ.  

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................ 
ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ. ............ แล้วมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาต่อไป     

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด............................... ขออนุมัต ิ
๑. อนุมัติผลการประเมินตามมติของคณะกรรมการประเมิน จ านวน.......ราย 
๒. อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็น

วิทยฐานะช านาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
จ านวน ........ ราย 

3. ให้ผู ้ม ีอ านาจตามมาตรา 53 สั ่งแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. ก าหนด  
จ านวน ..... ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับ
เงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. 2 เกิน ๑ ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งให้ทราบ 
พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 
 
มติ กศจ. 
........................................................................................................... ................................................................... 
.................................................................................................. ............................................................................ 
........................................................................................................... ................................................................... 
........................................................................................................... ................................................................... 

  



๑๑ 
 

เรื่องท่ี .......... 
 

เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ช านาญการพิเศษ (คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 

  

ค าขอ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด................... ......................... ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1  
เพ่ือประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน ......... ราย ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ....................... จ านวน .......... ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ....................... จ านวน .......... ราย 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา 54) 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

๓. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.๓/๑๔๔๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม 25๔๙  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
(เพ่ิมเติม) 

๔.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553  
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

๕. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
  
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบ 
การพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน..........ราย 
และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และการเสนอเอกสาร
หลักฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ ก าหนดทุกราย (รายละเอียดดังแนบ) 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอขอตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ เพ่ือประเมินด้านที่ 1  
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน.....ราย  
ดังนี้ 
  



๑๒ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .................................. จ านวน ............. ราย 

ที่ 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ 

ต าแหน่ง/โรงเรียน/ 
วุฒกิารศึกษา 

สาขาวชิาที่ขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อสกุล ต าแหน่ง 

1   1. …………………………. ผู้อ านวยการ.... ประธาน 
 2. …………………………. ผู้ทรงคณุวฒุ ิ กรรมการ 
 3. ………………………… ครูฃ านาญการ

พิเศษ 
กรรมการ 

2   1. …………………………. ผู้ทรงคณุวฒุ ิ ประธาน 
2. …………………………. ผู้อ านวยการ.... กรรมการ 
3. ………………………… ครูฃ านาญการ

พิเศษ 
กรรมการ 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .................................. จ านวน .............. ราย 

ที่ 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ 

ต าแหน่ง/โรงเรียน/ 
วุฒกิารศึกษา 

สาขาวชิาที่ขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อสกุล ต าแหน่ง 

1   1. …………………………. ผู้อ านวยการ.... ประธาน 
 2. …………………………. ผู้ทรงคณุวฒุ ิ กรรมการ 
 3. ………………………… ครูฃ านาญการ

พิเศษ 
กรรมการ 

2   1. …………………………. ผู้ทรงคณุวฒุ ิ ประธาน 
2. …………………………. ผู้อ านวยการ.... กรรมการ 
3. ………………………… ครูฃ านาญการ

พิเศษ 
กรรมการ 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้น าเสนอแล้ว เห็นว่า 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะ 
ช านาญการพิเศษ จ านวน ............ ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอเอกสารหลักฐานฯ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอขอตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ เพ่ือประเมินด้านที่ 1  
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิ เศษ  
จ านวน.....ราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

 



๑๓ 
 

 จึงเห็นสมควรด าเนินการ 
 1. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่  1 ด้านวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน ............. ราย ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเสนอ 

 2. มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัด ......................... (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศ 
ตั้งคณะกรรมการประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ..................................    

 3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ  
ด าเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
ความเห็น อกศจ.  

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................ 
ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ. ............ แล้วมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาต่อไป     
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด .................... ขออนมัุติ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน ............. ราย  

2. มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัด .............................. (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศ 
ตั้งคณะกรรมการประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ..................................    

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ 
ด าเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 
มติ กศจ. 
........................................................................................................... ................................................................... 
........................................................................................................... ................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................... ................................................................... 
  



๑๔ 
 

เรื่องท่ี .......... 
 

เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
(ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2) 

  

ค าขอ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด .............................. ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน............ราย ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ......................   จ านวน .......... ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ......................   จ านวน .......... ราย 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา 54) 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับ
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553  
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ........................................ ในการประชุมครั้งท่ี .............. 
เมื่อวันที่ ............................ ได้มีมติอนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 เพ่ือประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง 
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา 

๒. เกณฑ์การตัดสินการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ ๑ ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

๓. กรณีผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และ กศจ. .......... 
พิจารณาแล้วมีมติให้ผ่านการประเมินทั้ง ๒ ด้าน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓)  
ซึ่งประกอบด้วย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมิน  
ด้านที่ ๑ – ๒ และข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ ๑ ให้คณะกรรมการชุดที่ ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ต่อไป     

๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า คณะกรรมการชุดที่ ๑ ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 
และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ช านาญการพิเศษแล้ว จ านวน............ราย ดังนี้ 



๑๕ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .................................. จ านวน .............. ราย 

ที่ 
ช่ือ-สกุล 

ต าแหน่ง/โรงเรียน 
วุฒิ/วิชาเอก 

สาขาวชิา 
ท่ีขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

รายการ 
ประเมิน 

คะแน
น 
เต็ม 

เกณฑ์ 
ผ่าน 

ร้อยละ 

คะแนนของกรรมการประเมนิ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 เฉล่ีย 

1 
   ด้านท่ี 1 100 70     

 ด้านท่ี 2 100 70     

2 
   ด้านท่ี 1 100 70     

 ด้านท่ี 2 100 70     

  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .................................. จ านวน .............. ราย 

ที่ 
ช่ือ-ช่ือสกุล 

ต าแหน่ง/โรงเรียน 
วุฒิ/วิชาเอก 

สาขาวชิา 
ท่ีขอ/ 

สพท.รับค าขอ 

รายการ 
ประเมิน 

คะแน
น 
เต็ม 

เกณฑ์ 
ผ่าน 

ร้อยละ 

คะแนนของกรรมการประเมนิ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 เฉล่ีย 

1 
   ด้านท่ี 1 100 70     

 ด้านท่ี 2 100 70     

2 
   ด้านท่ี 1 100 70     

 ด้านท่ี 2 100 70     

 
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด .............................  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้น าเสนอแล้วเห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน ... . .. . . . ราย มีผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่  ๒ จาก
คณะกรรมการ ชุดที่ ๑ ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ และให้ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ ๑ – ๒ ให้คณะกรรมการชุด
ที่ ๒ ในสาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
ความเห็น อกศจ.  

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................ 
ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ. ............ แล้วมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาต่อไป     
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.................... ขออนุมัติ ดังนี้ 

๑. ผลการประเมินด้านที่ 1 – ๒ ตามมตขิองคณะกรรมการชุดที่ ๑ จ านวน............ราย 
๒. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน 

(ด้านที่ ๓) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ ๑ – ๒ และข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ ๑ ให้คณะกรรมการ 
ชุดที่ ๒ เพ่ือด าเนินการต่อไป    
 
  



๑๖ 
 

มติ กศจ. 
........................................................................................................... ................................................................... 
........................................................................................................... ................................................................... 
........................................................................................................... ................................................................... 
........................................................................................................... ................................................................... 
....................................................................................................... ....................................................................... 

  



๑๗ 
 

เรื่องท่ี .......... 
 

เรื่อง การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

  

ค าขอ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3 
ด้านผลการปฏิบัติงาน) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินที่ผ่าน 
การประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ จากคณะกรรมการชุดที่ 1 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
จ านวน...........สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา  

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา 54) 

๒. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553  
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/2519 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 
2554 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   

5. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5733 
ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 เรื่อง การก าหนดภาระงานขั้นต่ าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานการสอน 

๖. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/2560ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

๑. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด................................. .... ได้มีมติอนุมัติผลการประเมิน 
ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ (จากคณะกรรมการชุดที่ ๑) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับ
การประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และให้ด าเนินการ 
เพ่ือประเมินด้านที่ ๓ ต่อไป 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน ได้เสนอขอตั้งคณะกรรมการ 
ชุดที่ ๒ จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชี
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เป็นคณะกรรมการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
เพ่ือประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน จ านวน ................ สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา รายละเอียดตามบัญชี
รายชื่อคณะกรรมการชุดที่ ๒ (เอกสารลับแจกในที่ประชุม) ตามสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิและจ านวนค าขอรับ 
การประเมิน ดังนี้  



๑๘ 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ........................................... 
ที่ สาขาวชิา/กลุ่มสาระวิชา จ านวนผู้ยื่นค าขอ (ราย) จ านวนกรรมการ/คณะ 

1    
๒    

รวมทัง้สิน้   

  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ................................................ 

ที่ สาขาวชิา/กลุ่มสาระวิชา จ านวนผู้ยื่นค าขอ (ราย) จ านวนกรรมการ/คณะ 

1    
๒    

รวมทัง้สิน้   

 
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................. ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้น าเสนอแล้ว เห็นว่า  

 1. ผู้ที่ได้รับการเสนอรายชื่อเพ่ือตั้งเป็นคณะกรรมการชุดที่ ๒ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ 
ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาท่ีจะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
ในแต่ละสาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา  

 2. จ านวนคณะกรรมการประเมินและสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมิน 
แต่ละคณะเป็นไปตามจ านวนค าขอรับการประเมินและสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ตั้ งคณะกรรมการชุดที่  2 เ พ่ือให้ประเมินด้านที่  3 (ด้านผลการปฏิบัติ งาน)  

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน ............ 
สาขาวิชา ตามท่ีเสนอ 

 2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ  
ด าเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 
ความเห็น อกศจ.  

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................ 
ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ. ............ แล้วมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาต่อไป     
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด .................... ขออนมัุติ 

๑. ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) ในแต่ละสาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา ตามที่
เสนอ 

๒. มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัด ....................... (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศ 
ตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๒ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ..................................    



๑๙ 
 

3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ 
ด าเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 
มติ อกศจ. 
........................................................................................................... ................................................................... 
....................................................................................................... ....................................................................... 
........................................................................................................... ................................................................... 
........................................................................................................... ................................................................... 
.......................................................................................... .................................................................................... 
  



๒๐ 
 

เรื่องท่ี .......... 
 

เรื่อง การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
(ผลการประเมินด้านที่ ๓) 

  

ค าขอ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ......................... ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
และแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื ่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
จ านวน ............ราย ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .................................. จ านวน .......... ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .................................. จ านวน .......... ราย 

  
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา 54)  

2. พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่า
หรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0203.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 25๔8 
เรื่อง มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553  
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่  23 กันยาย น 2554  
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และการให้ได้รับ
เงินเดือน 

8. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5733 
ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 เรื่อง การก าหนดภาระงานขั้นต่ าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน 

9. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

๑. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ........................ ได้มีมติอนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๒ 
เพ่ือประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับ 
การประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน



๒๑ 
 

ครั้งที่ 1 – 2 และข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิชาที่เสนอขอรับ  
การประเมิน ด าเนินการประเมินข้ันที่ 3 ภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนดแล้ว 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .............................. แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงาน 
สรุปผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับ 
การประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ จ านวน ......... ราย ดังนี้ 

 ๒.๑ ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน ......... ราย 
 ๒.๒ ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 จ านวน ......... ราย 
 ๒.๓ ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 จ านวน ......... ราย 
 ๒.๔ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน ......... ราย 
๓. กรณีผลการประเมินด้านที่ ๓ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้เสนอ กศจ. ...................... 

พิจารณาอนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน หรือได้รับ
หนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

๔. กรณีที่ผลการประเมินด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการชุดที่ ๒ มีความเห็นว่า 
ผลการปฏิบัติงานฯ อยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และ กศจ. ....................... มีมติให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 
ครั้งที่ ๑ ไม่เกิน ๖ เดือน และครั้งที่ ๒ ไม่เกิน ๓ เดือน 

๕. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ ๒ ประเมินด้านที่ ๓ ปรากฏ ดังนี้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ............... จ านวน ......... ราย 

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน 
คะแน
น 
เต็ม 

คะแน
น 

ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็น
กรรมการ 

(วันอนุมัติ/วัน
พัฒนา) 

คนที่ 
๑ 

คนที่ 
๒ 

คนที่ 
๓ 

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (ปรับปรุง ครัง้ที่ 1) จ านวน .......... ราย 

1 

 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวชิาการ 

60 
40 

39 
26 

   

 
คะแนนรวม 100 70    

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (ประเมินใหม่ ) จ านวน .......... ราย 

2 

 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวชิาการ 

60 
40 

39 
26 

   

 
คะแนนรวม 100 70    

กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง ครัง้ที่ 1) จ านวน .......... ราย 

3 

 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวชิาการ 

60 
40 

39 
26 

   

 
คะแนนรวม 100 70    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สาขาวิชาปฐมวัย) (ปรับปรุง ครัง้ที่ 1) จ านวน .......... ราย 

4 

 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวชิาการ 

60 
40 

39 
26 

   

 
คะแนนรวม 100 70    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สาขาวิชาปฐมวัย) (ประเมินใหม่) จ านวน .......... ราย 

5  ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวชิาการ 

60 
40 

39 
26 

    



๒๒ 
 

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน 
คะแน
น 
เต็ม 

คะแน
น 

ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็น
กรรมการ 

(วันอนุมัติ/วัน
พัฒนา) 

คนที่ 
๑ 

คนที่ 
๒ 

คนที่ 
๓ 

คะแนนรวม 100 70    

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์  (ประเมินใหม่) จ านวน .......... ราย 

6 
 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลงานทางวชิาการ 
60 
40 

39 
26 

   

 
คะแนนรวม 100 70    

กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา (ประเมินใหม่) จ านวน .......... ราย 

7 

 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวชิาการ 

60 
40 

39 
26 

   

 
คะแนนรวม 100 70    

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................... จ านวน..............ราย 

3 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน 
คะแน
น 
เต็ม 

คะแน
น 

ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
ความเหน็กรรมการ 
(อนุมัติไม่ก่อนวันที่) 

คนที่ 
๑ 

คนที่ 
๒ 

คนที่ ๓ 

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี(งานประดษิฐ์) (ประเมินใหม่) จ านวน .......... ราย 

8 

 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวชิาการ 

60 
40 

39 
26 

   
 

คะแนนรวม 100 70    

กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประเมินใหม่) จ านวน .......... ราย 

9  

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวชิาการ 

60 
40 

39 
26 

   
 

คะแนนรวม 100 70    

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ (กรณีปรับปรุงผลงานครัง้ที่ 1) จ านวน .......... ราย 

๑๐  
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลงานทางวชิาการ 
60 
40 

39 
26 

   
 

คะแนนรวม 100 70    

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ (กรณีประเมินใหม่) จ านวน .......... ราย 

11  
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลงานทางวชิาการ 
60 
40 

39 
26 

   
 

คะแนนรวม 100 70    

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (กรณีปรับปรุง ครัง้ที่ 1) จ านวน .......... ราย 

12  
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลงานทางวชิาการ 
60 
40 

39 
26 

   
 

คะแนนรวม 100 70    

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (กรณีปรับปรุงผลงาน ครัง้ที่ 2) จ านวน .......... ราย 

13  
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลงานทางวชิาการ 
60 
40 

39 
26 

   
 

คะแนนรวม 100 70    



๒๓ 
 

3 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน 
คะแน
น 
เต็ม 

คะแน
น 

ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
ความเหน็กรรมการ 
(อนุมัติไม่ก่อนวันที่) 

คนที่ 
๑ 

คนที่ 
๒ 

คนที่ ๓ 

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (กรณีประเมินใหม่) จ านวน .......... ราย 

14  
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลงานทางวชิาการ 
60 
40 

39 
26 

   
 

คะแนนรวม 100 70    

 
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด................... ไดพิ้จารณาแล้วเห็นว่า  
1. คณะกรรมการชุดที่ 2 ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน  

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน.........ราย ดังนี้ 
  



๒๔ 
 

 ๑.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...................... รวมจ านวน.........ราย 
   ๑) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน.........ราย 
   2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่  1  จ านวน.........ราย 
   3) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่  2  จ านวน.........ราย 
   4) ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน.........ราย 
 1.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...................... รวมจ านวน.........ราย 
   ๑) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน.........ราย 
   2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่  1  จ านวน.........ราย 
   3) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่  2  จ านวน.........ราย 
   4) ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน.........ราย 
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ ๓ เพ่ือเลื่อนเป็น

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน ....... ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามมาตรฐานวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ทั้งนี้ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. ๓ 
เกิน 1 ขั้น 

๓. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
ภายในระยะเวลาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ปรับปรุงครั้งที่ ๑ ภายใน ๖ เดือน รวม ....... ราย) 

๔. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ผลการประเมินด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
รวม ...... ราย โดยมีข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน (ตามเอกสารลับที่มอบในที่ประชุม) ควรแจ้ง 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 

เห็นสมควรพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
๑. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓ ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 จ านวน ..... ราย 
๒. อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ ๓  

ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน ........ ราย 

3. ให้ผู ้ม ีอ านาจตามมาตรา 53 สั ่งแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
จ านวน ..... ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่
ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้องได้รับเงินเดือนไมต่่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. 3 เกิน ๑ ขั้น 

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา รายที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ด าเนินการภายใน
กรอบเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้ง 
ให้ทราบพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 
 
  



๒๕ 
 

ความเห็น อกศจ.  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เม่ือวันท่ี ................ 

ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ. ............ แล้วมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาต่อไป     
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด .................... ขออนมัุติ ดังนี้   

๑. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2 จ านวน ......... ราย    
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ จ านวน ........ ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด จ านวน ....... ราย  

4. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา รายที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ ด าเนินการภายใน
กรอบเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้ง 
ให้ทราบพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 
 
มติ กศจ. 
........................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................... .................................................................. 
........................................................................................................... .................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  



๒๖ 
 

เรื่องท่ี .......... 
 

เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนต าแหน่ง 
  

ค าขอ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ (ประเมินด้านที่ ๑ 
และด้านที่ ๒) เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีท่ีมีการเปลี่ยน 
ต าแหน่ง จ านวน ............. ราย  

  
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา 54) 

2. พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  

3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่า
หรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0203.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 25๔8  
เรื่อง มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553  
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที ่ 23 กันยายน 2554  
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และการให้ได้รับ
เงินเดือน 

8. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5733  
ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 เรื่อง การก าหนดภาระงานขั้นต่ าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานการสอน 

9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 21 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ 
และเลื่อนวิทฐานะ กรณีเปลี่ยนต าแหน่ง  

1๐. หนั งสื อส านั ก งาน ก .ค .ศ .  0206 .3/2754 ลงวันที่  31 สิ งหาคม 2554  
เรื่อง หารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

1๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 
  



๒๗ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  แ จ้ ง

ว่า ....................................................... ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่ ง  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  สั งกั ดส านั ก งาน เขต พ้ืนที่
การศึกษา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  เ ม่ือครั้ งด ารงต าแหน่ง  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
โรงเรียน ..................................... สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ............................. ได้ส่งค าขอรับการ
ประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ...................................... มีรายละเอียด ดังนี ้
ที่ วัน เดือน ปี รายการด าเนินการ หมายเหตุ 
1  -  ยื่นค าขอรับการประเมินเพื่อเลือ่นเป็นวิทย

ฐานะ ................................. 
ขณะด ารงต าแหนง่ ................................... 
ร.ร. ..................................สพท. ........................ เขต ................. 

สพท. ........ เขต ......... 
รับค าขอ และเอกสาร

ครบถ้วน 

2  1. สพท. ............. เขต ........ ตัง้คณะกรรมการชดุที่ 1 ประเมินด้านที่ 1  
และด้านท่ี 2 

2. สพท. ............. เขต ...... มีหนงัสือแจ้งคณะกรรมการประเมินชดุที ่๑ 

 

3  1. คณะกรรมการชดุที่ 1 สรุปผลการประเมินด้านท่ี 1 และด้านท่ี 2 
2. คณะกรรมการชดุที่ 1 สง่มติพร้อมคะแนน (ผา่นเกณฑ์) ถงึ 
สพท. ......เขต ................. 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

4  1. กศจ. ............. มีมติให้ผา่นเกณฑ์การประเมินด้านท่ี 1 และด้านท่ี 2 
2. สพท. ............ เขต ..... สง่ผลการปฏิบตัิงาน (ด้านท่ี 3)  
ให้คณะกรรมการชดุที่ 2 

 

5  - คณะกรรมการชดุที่ 2 สรุปผลการประเมินด้านท่ี 3 ด้านผล
ปฏิบตัิงาน 
มีมตใิห้ปรับปรุงครัง้ที่ 1 (6 เดือน) 

ภายใน 6 เดือน นบัแต่
วนัที่ สพท. แจ้ง
สถานศกึษา 

6   -  กศจ. ............... มีมติให้ปรับปรุงผลงานฯ (ตามมติคณะกรรมการ
ประเมิน) 

 

7   - สพท. ............. เขต ....... แจ้งผู้ขอรับการประเมินให้ปรับปรุงผลงานฯ  

8   -  เปลีย่นต าแหนง่ ไปด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการสถานศกึษา 
ร.ร. .................................. สพท. ........................ เขต ........ 

 

9   -  สง่ผลงานทางวชิาการท่ีปรับปรุงครบถ้วนสมบรูณ์แล้วให้ 
สพท. ............. เขต ..... (ภายใน 6 เดือน) 

 

๑๐   -  สพท. ............. เขต ..... สง่ผลงานทางวชิาการที่ปรับปรุงครบถ้วน
สมบรูณ์แล้วให้   คณะกรรมการชดุที่ ๒ (คณะกรรมการชดุเดมิ) 

 

11   -  คณะกรรมการชดุที่ 2 สรุปผลให้ผา่นเกณฑ์ด้านท่ี 3 ด้านผลการ
ปฏิบตัิงาน (กรณีปรับปรุงผลงานฯ) 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

  



๒๘ 
 

ผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเหน็กรรมการ 

(อนุมัติไม่ก่อนวันที่) คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ 
1 นาย/นาง/

นางสาว  .................
ต าแหน่ง ..............................
....
ร.ร. .....................................
.... 
วฒิุ .....................................
..... 

ผลการพฒันาคณุภาพ
ผู้ เรียน 

ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

   

 

คะแนนรวม 100 70    

 
  



๒๙ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้น าเสนอแล้ว เห็นว่า นาย/นาง/นางสาว ..................................... เมื่อครั้งด ารงต าแหน่ง ..............  
โรงเรียน .............................. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .................................. ได้ยื่นค าขอรับการ
ประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ................... และผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ไปแล้ว ใน
ต าแหน่ง .......... ก่อนเปลี่ยนต าแหน่งเป็นต าแหน่ง .................... และผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 3 จาก
คณะกรรมการชุดที่ 2 โดยมีผลไม่ก่อนวันที่ได้ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ( เมื่อ
วันที่ ........................) ภายหลังวันที่เปลี่ยนต าแหน่ง (เมื่อวันที่ ........................) จึงเห็นสมควรด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยการเสนอขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ในต าแหน่ง ....................... 
ดังนี้ 

 คณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ในต าแหน่ง .............................. 

ที ่
ช่ือ-ช่ือสกลุ/ 

ต าแหน่ง/โรงเรียน/ 
วุฒิการศึกษา 

สาขาวชิาทีป่ระเมนิ 

(มผีลไม่ก่อนวนัที่
ส่งผลงานฯ 
ปรับปรุง) 

คณะกรรมการ 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 นาย/นาง/
นางสาว  .................
ต าแหน่ง ..........................
........

ร.ร. ..............................
........... 

วฒิุ ................................
.......... 

 

   

 
ความเห็น อกศจ.  

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................ 
ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ. ............ แล้วมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาต่อไป     
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด .................... ขออนมัุติ ดังนี้ 

๑. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ........................ 
ส าหรับนาย/นาง/นางสาว ..................................................... ในต าแหน่ง .............................................        

๒. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัด ....................................... (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศ 
ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ...........................    
 
มติ กศจ. 
............................................................................................. ................................................................................. 
........................................................................................................... ................................................................... 
........................................................................................................... ................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................... ...................................................................  



๓๐ 
 

เรื่องท่ี ..... 
 

เรื่อง   การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ คณะกรรมการชุดที่ ๑ (ประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒) และคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน
ทางวิชาการ 

  

ค าขอ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 เพ่ือประเมินด้านที่ 1 
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ  
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ๔ จ านวน ........ ราย 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔) 

๒. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.๓/๑๔๔๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม 25๔๙ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
(เพ่ิมเติม) 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๑๐๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑9/๒๕60 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ................................... รายงานว่าได้รับแบบค าขอพร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ของนาย/นาง/นางสาว ..................................... ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง ............................... วิทยฐานะ .............................. โรงเรียน ................... เพ่ือเสนอ
ขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้วเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน และการเสนอเอกสารหลักฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .......................... เสนอขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดังนี้ 

  



๓๑ 
 

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง/โรงเรียน/  

วุฒกิารศึกษา 
สาขาวชิาที่ขอ/ สพท.รับค า

ขอ 

คณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑  
และด้านที่ ๒ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1. นาย/นาง/

นางสาว .................................. 
ต าแหนง่ ..............................................
...
ร.ร. .....................................................
.... 
วฒุิ .....................................................
.... 

    

 
๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ........................ เสนอขอตั้งคณะกรรมการเพ่ือช่วยกลั่นกรอง 

ผลงานทางวิชาการ ของ นาย/นาง/นางสาว .............................. ต าแหน่ง............................ โรงเรียน ............... 
ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ก่อนน าเสนอ ก.ค.ศ. ประกอบด้วย 

 ๓.๑ นาย/นาง/นางสาว .................................  ต าแหน่ง ........................สงักัด .............. 
 ๓.๒ นาย/นาง/นางสาว .................................  ต าแหน่ง ........................สังกัด .............. 
 ๓.๓ นาย/นาง/นางสาว .................................  ต าแหน่ง ........................สงักัด .............. 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ...................... ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา ................... ได้น าเสนอแล้ว มีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. นาย/นาง/นางสาว ..................................... ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่ง........................... วิทยฐานะ ............................. โรงเรียน ............................ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และได้ส่งค าขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ..................... เสนอขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  เพ่ือให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .......................... เสนอขอตั้งคณะกรรมการเพ่ือช่วย
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 เห็นสมควรพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของนาย/นาง/นางสาว .................................  

ต าแหน่ง .......................... โรงเรียน .............................. วิทยฐานะ .............................. 
 2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพ่ือประเมิน นาย/นาง/

นางสาว ................................... ต าแหน่ง ....................................... โรงเรียน .............................. ให้เลื่อนเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามที่เสนอ 



๓๒ 
 

 3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .......................... แจ้งให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 4. อนุมัติตั้งกรรมการเพ่ือช่วยกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ของ นาย/นาง/นางสาว ........ 
ต าแหน่ง................................. โรงเรียน ............................... ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ก่อนน าเสนอ ก.ค.ศ. ตามที่เสนอ (กรณี กศจ. เห็นสมควรตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยกลั่นกรอง) 
ความเห็น อกศจ.  

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด.......... ในการประชมุคร้ังท่ี ................ เม่ือวนัท่ี ................. 
ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ. ............ แล้วมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด……………… เสนอ เพ่ือให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด................ พิจารณาต่อไป 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.................... ขออนมัุติ ดังนี้ 
๑. คุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของนาย/นาง/นางสาว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ต าแหน่ง .......................... โรงเรียน .............................. วิทยฐานะ.............................. 
2. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพ่ือประเมิน นาย/นาง/นางสาว ........ 

ต าแหน่ง....................................... โรงเรียน .............................. ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามที่เสนอ 
3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ..........................  แจ้งให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการ

ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
4. ตั้งกรรมการเพ่ือช่วยกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ของ นาย/นาง/นางสาว .. ................. 

ต าแหน่ง ......................... โรงเรียน ............................ ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ก่อนน าเสนอ ก.ค.ศ. ตามที่เสนอ (กรณี กศจ. เห็นสมควรตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยกลั่นกรอง) 

 
มติ กศจ.  
........................................................................................................... ................................................................... 
........................................................................................................... ................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................... ................................................................... 
........................................................................................................... ................................................................... 
  
  
  
   



๓๓ 
 

เรื่องท่ี .......... 
 
เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (อนุมัติผลการประเมิน

ด้านที่ 1 และด้านที่ 2)  
  

ค าขอ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ...................................................... ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่  ๑  
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ 
ของนาย/นาง/นางสาว ............................................... ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่ง......................................... วิทยฐานะ ................................... ต าแหน่งเลขที่ ..............................   
โรงเรียน ...................... รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ ขั้น .............. บาท  เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔) 

๒. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

๓. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๑๐๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

๔. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑9/๒๕60 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

๑. นาย/นาง/นางสาว .................................... ได้เสนอค าขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ. ๑)  
แบบรายงาน ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ. ๒) แบบรายงานผล 
การปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ. ๓/๑) และได้ส่งเอกสารผลงานทางวิชาการ จ านวน ................ รายการ คือ  

 1.๑ งานวิจัย เรื่อง .............................................................................................................. 
 1.๒ งานวิชาการอ่ืน เรื่อง ................................................................................................... 

รวมจ านวน ๔ ชุด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
๒. กศจ. ............................ ในการประชุมครั้งที่ .......... เมื่อวันที่ ........................  

นาย/นาง/นางสาว ............................ ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
และตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  

3. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ 
ทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ 
  



๓๔ 
 

4. ผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒  ดังนี้ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
ความเห็น 

ของคณะกรรมการ กรรมการ 
คนที่ ๑ 

กรรมการ
คนที่ ๒ 

กรรมการ
คนที่ ๓ เฉลี่ย 

ด้านที่ ๑ ๑๐๐ ๗๕     ผ่าน/ไมผ่่าน             
การประเมิน ด้านที่ ๒ ๑๐๐ ๗๕     

 
5. คณะกรรมการเพ่ือช่วยกลั่นกรองผลงานทางวิชาการได้พิจารณาผลงานทางวิชาการ 

ของนาย/นาง/นางสาว .................................... แล้ว เห็นควรให้น าเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป (กรณี กศจ.  
ตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยกลั่นกรอง) 
 
การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ...................................... ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 
นาย/นาง/นางสาว ................................ มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ จากคณะกรรมการผ่านเกณฑ์ 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ประกอบกับคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการได้พิจารณาผลงานทางวิชาการแล้ว 
จึงเห็นควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................ 
ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และความเห็นของคณะกรรมการ 
ชุดที่ ๑ เพ่ือน าเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป 
 
ความเห็น อกศจ.  

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................ 
ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ. ............ แล้วมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาต่อไป     
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด............................................. ขออนุมัติดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่  ๑ ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของนาย/นาง/ 

นางสาว .................................... 
๒. ให้ส านักงานศึกษาจังหวัด ................................................ ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่๓)  

พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่  ๑ ด้านที่  ๒ และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่  ๑ เ พ่ือน าเสนอ  
ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป 
 
มติ กศจ. 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................... ................................................................... 
........................................................................................................... ................................................................... 
........................................................................................................... ................................................................... 


